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फार वर्ाांपवूी अडँ्रोक्लस नावािा
एक माणूस होता.

तो खूप गरीब
होता…

पणअततशय दयाळू. 

तो ब्रटुस नावाच्या एका श्रीमतं
माणसाकडे काम करत अस.े 

मला या द्राक्षािं
साल काढून दे!

ब्रुटस रोम नावाच्या शहराबाहेरच्या
एका मोठ्या महालात राहत असे. 



ब्रटुस त्याच्या गलुामांना
खूप काम करायला लावत अस.े  

अडँ्रोक्लसला रोज
महालाच्या पायऱ्या घासाव्या लागत…  

फरशी पसुावी
लागे…  

लवकरआटप!

अथंरूणे काढावी लागत…

स्वयपंाक करावा लागे… लवकर कर!

जेवण वाढावे लागे… 

भांडीही घासावी लागत… 
हे कसलं आयषु्य!



पण ब्रटुस त्याला कामािे काहीि पसेै
देत नसे. 
अडँ्रोक्लसला रोज फक्त
एक वाळलेला शशळा पाव शमळत अस.े 

हा पाव तर पक्षी देखील
खाणार नाहीत

एक ददवस अडँ्रोक्लसने
ततथून पळून जायिे ठरवल.े 

रात्र झाल्यावर तो एका खखडकीतनू बाहेर पडला. 

आखणजंगलात पळून गेला. 



अडँ्रोक्लसने यापवूी जंगल कधीि पादहले नव्हत.े 

सगळीकडे अधंार होता
आखण ते भीतीदायकि होत.े 

अरे बापरे!

अिानक त्याला एका झाडामागनू
मोठा आवाज ऐकूआला. 

गुरररररररर …!

अडँ्रोक्लसिांगलाि दिकला. 
“क… कोणआहे ततकड?े” त्याने वविारले. 



त्याने झुडपाभोवती पादहले आखण

गुरररररररर… !

तो एक मोठा शसहं होता. 
अडँ्रोक्लस घाबरून पळत सटुला. 

पण शसहं काही अडँ्रोक्लसच्या मागे धावला नाही. 
तो दगडासारखा एका जागीि बसनू रादहला. 

अडँ्रोक्लसलाआश्ियर वाटल.े 

तो परत शसहंाकडे गेला. 
“तू मला पकडायला का नाही आलास?” 

त्याने वविारल.े 



शसहं उसासा टाकून म्हणाला, 
“मला पळता येत नाही,
आखणिालता देखील येत नाही. 
माझ्या पायात एक काटा गेला आहे.”  

पाय फार
दखुतोआहे!

“बबिारा!  थांब मी तलुा मदत करतो.”
अडँ्रोक्लस म्हणाला. 

त्याने तो काटा पकडला. 
“तलुा जरा दखुेल हं.”

मला तर बघनूि
भीती वाटते

अडँ्रोक्लसने जमेल तततक्या लवकर
काटा ओढून बाहेर काढला. 



“आ… आ…” शसहं ववव्हळत म्हणाला. 
“झालं सदु्धा,” अडँ्रोक्लस म्हणाला. 

वा…!

“धन्यवाद! माझं नाव शलओ,” 

शसहं आनदंाने म्हणाला. 

शसहं हसलाआखण त्याने
अडँ्रोक्लसला प्रेमाने िाटून एक मोठी पपी ददली. 

उ...म्म!

त्या ददवसापासनू अडँ्रोक्लसआखण शलओ
यांिी घट्ट मतै्री झाली. 



ते दोघे जंगलातल्या
एका गहेुत राहू लागले. 

अन्न शोधण्यासाठी दोघेही
बाहेर जात असत. 

आखण रोज रात्री
एकत्रि जेवत
असत. 

एक ददवस सकाळी अडँ्रोक्लसला
जंगलात एक नवीन माणूस ददसला. 

त्याने आवाज न करता हळूि जवळजाऊन पदहले. 



“हा तर सतैनकआहे!” त्याने वविार केला. 
“आता याला काय बरे हवे असेल?” 

त्या सतैनकाने कागदािी एक सरुळी उघडली. 
अडँ्रोक्लस घाबरून पाहति रादहला. 

आता कसा सापडत
नाही तिे बघतो

तवेढ्यात अडँ्रोक्लसच्या नाकावर एक माशी बसली. 
त्याला गदुगलु्या झाल्या.  



आ… ति!

“ए!” सतैनकओरडला. 
“आहेस ततथेि उभा रहा!” 

सतैनकाने आपली तलवार बाहेर काढली. 

वािवा!

आखणअडँ्रोक्लस पळू लागला. 



झुडपांमधून सतैनक
अडँ्रोक्लसच्या मागे
पळू लागला…  

टेकडीवर…  

आखण टेकडीवरून खाली…

झऱ्यापलीकड…े 

झाडांभोवती… 

आखणते जंगलाबाहेरआले. 

अडँ्रोक्लसखूप दमला
आखण एका जागी उभा रादहला. 



सतैनकाने अडँ्रोक्लसला पकडून
एका गाडीत टाकले. 

कसा सापडला!

अडँ्रोक्लसने घाबरून वविारल,े 

“तू मला ब्रटुसकडे परत नेतो आहेसका?” 

सतैनकओरडून म्हणाला,
“नाही! मी तलुा रोमला नेणारआहे.” 

“पणका?” अडँ्रोक्लसने वविारले. 

“ते ततथे गेल्यावर कळेल,” सतैनकाने उत्तर ददल.े 



अडँ्रोक्लस धक्के खात खात रोमला पोिला. 
शहरात खूप गदी होती
आखण तऱ्हेतऱ्हेिे आवाज देखील होत.े 

त्याने एका वेळी इतके लोक
एकत्र कधीि पादहले नव्हत.े 



थोड्या वेळाने त्याला एक प्रिंड मोठी
गोल इमारत ददसली. त्याने वविारले, 
“हे कायआहे?” 

“हे सामन्यािे मदैान आहे. 

तू ततथेि तनघाला आहेस.”

सतैनकाने उत्तर ददल.े 

“ततथे काय करतात?” 

अडँ्रोक्लसने वविारले. 
“तू बघशीलि!” सतैनकाने उत्तर ददल.े 



कक्लकंस नावाच्या एका माणसाने
अडँ्रोक्लसला गाडीतनू फरपटत बाहेर काढले. 

ए लकुड्या,
बाहेर ये! 

मग तो अडँ्रोक्लसला शसहंांच्या वपजंऱ्यासमोरून
सामन्यांच्या मदैानात घेऊन गेला. 

ते शसहं काही शलओसारखे गरीब नव्हत.े 

गुरररररररर… !  गुरररररररर… !

अरे बापरे! 

अडँ्रोक्लसने घाबरून वविारले, 

“यांना इथे का आणलेआहे?” 

“ते आता कळेलि!” कक्लकंस म्हणाला. 



माकोस नावाच्या एका माणसाबरोबर
अडँ्रोक्लसला तरंुगात ठेवण्यातआले. 

अडँ्रोक्लसने वविारल,े

“आता काय होईल?” 

माकोस म्हणाला,
“आपल्याला सामन्यांच्या मदैानात लढावे लागेल.” 

“पणमला तझु्याशी लढायिे नाही आहे.” 

अडँ्रोक्लस म्हणाला. 
एक उसासा सोडून माकोस म्हणाला,
“आपल्याला एकमेकांशी लढायिे नाही…”

“आपल्याला शसहंांशी लढायिे आहे.” 



अडँ्रोक्लसने एकआवढंा चगळला. 

ते तरआपल्या
चिधं्या करतील. 

माकोस म्हणाला,
“रोममधले सवरजण ते पाहायला येतात.  

महाराज देखील येतात.” 

“आपली लढत उद्या दपुारी आहे.” 

माकोसनेआणखी मादहती ददली. 

अडँ्रोक्लसआखणमाकोस दोघांनाही
त्या रात्री फारशी झोपआली नाही. 



दसुऱ्या ददवशी दपुारी
कक्लकंस अडँ्रोक्लसला तरंुगातनू
फरपटत बाहेर घेऊन गेला. 

आता खेळािी
वेळ झालीआहे. 

एका लांबलिकअधंाऱ्या
भयुारातनू तो त्याला
एका दरवाजाकडे घेऊन गेला. 

कक्लकंसने अडँ्रोक्लसला
दरवाजा बाहेर ढकलनू ददल.े 

िांगली लढत दे

अडँ्रोक्लस मदैानाच्या
मधोमध
उभा रादहला. 



हजारो लोक त्याच्या सभोवताली बसले होत.े 

ते त्याला प्रोत्साहन देतओरडू लागले. 

आता शसहं आणा! 

बाजूच्या एका शभतंीतील एक दार उघडले. 

आखण एक भला मोठा शसहं
दारातनू उडी मारूनआतआला. 

गडु लक, 

अडँ्रोक्लस! 

तलुा त्यािी
गरज पडलेि! 



अडँ्रोक्लस भीतीने थरथर कापत होता. 
आता पळून जायला कुठेि जागा नव्हती. 

अडँ्रोक्लसने डोळे शमटले. 
त्याने वविार केला,
“हे सगळं लवकर सपंलं तर बरं होईल.”

आखणमग एक िमत्कार झाला…



अडँ्रोक्लसिा हात कोणीतरी िाटते
आहे असे त्याला वाटल.े 

त्याने हळूि डोळे उघडल…े 

तो शलओ होता! 

अडँ्रोक्लस! 

शलओ म्हणाला, “मला त्यांनी काल रात्री पकडल,े

आखणलढायला इथे घेऊनआल.े” 

अडँ्रोक्लसनेआपल्या शमत्राला शमठी मारली. 
जमलेल्या लोकांिा यावर ववश्वास बसेना! 

अशक्य! आश्ियरआहे! 



“अडँ्रोक्लसने शसहंाशी मतै्री केली आहे! 

हा मोठाि शरू वीर आहे!” 

ते ओरडू लागल.े 

अडँ्रोक्लस! 
अडँ्रोक्लस! 

मग कक्लकंस अडँ्रोक्लसला
महाराजांकडे घेऊन गेला. 

महाराज म्हणाल,े

“तू फार शरूआहेस,

मी तलुा मकु्त करतो.” 

अडँ्रोक्लसला त्याच्या शमत्रांिी आठवणझाली. 
“तमु्ही कृपा करून माकोसआखण शसहंाला
देखील मकु्त कराल का?”



महाराज हसले. 

ते म्हणाल,े “ठीकआहे.” 

माझा दहरो!

अडँ्रोक्लसआखण त्यािे शमत्र
रोम मधून बाहेर पडले
आखण त्यांनी आपला स्वतःिा खेळ सरु केला. 

मगकोणालाि कोणाशी लढावे लागले नाही. 

शसहंािी मतै्री
बघायला या. 

इथे ततकीट काढा!



‘अडँ्रोक्लसआणि ससिंह’ इसापच्या
लोककथेवरआधाररतआहे. ग्रीसमध्ये समुारे
४००० वर्ाांपवूी सांचगतल्या जाणाऱ्या
लोककथांिा हा सगं्रहआहे. कथेच्या अखेरीस
नेहमी एक शशकवणअसत.े या कथेिे तात्पयर
आहे, “तमुच्या शमत्रांशी िांगले वागा म्हणजे
ते तमु्हाला कधीि ववसरणार नाहीत.” 
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